PROGRAM CZ11
„INICIATIVY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ“

Prioritní oblast:

Lidský a sociální rozvoj „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Zdroj financování:

Norské fondy

Alokace Programu:

19 180 000 EUR

Globální cíl programu: Zlepšení zdraví populace a redukce nerovností ve zdravotní péči
Oblasti podpory:
I.

PSYCHIATRICKÁ PÉČE

Alokace: 10 433 400 EUR
Hlavním cílem oblasti I. Psychiatrická péče je vytvoření a implementace metody ucelené
rehabilitace a podpora projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi
(NNO).
II.

PÉČE O DĚTI

Alokace: 6 964 611 EUR
Cílem oblasti podpory je, především prostřednictvím preventivních aktivit, zlepšit zdraví
dětské populace a předcházení následků.
II.a Prevence dětských úrazů – podpořena bude systematická preventivní činnost, jejímž
cílem je snížení počtu i mortality úrazů v dětském věku, a to na úrovni národního centra,
pracovišť dětské traumatologické péče a NNO.
II.b Prevence následků perinatální zátěže a onemocnění v dětském věku ‐ podpořena
bude následná péče o děti s perinatální zátěží a dalším onemocněním, jejichž následky
přesahují do budoucího života.

PROGRAM KONFERENCE

II.c Vzácná onemocnění

Hlavním cílem oblasti je podpora včasného odhalení vzácných onemocnění u pacientů.
Podporováno bude národní centrum pro vzácná onemocnění a doplňkové aktivity NNO,
především pacientských organizací.
Bilaterální fond na programové úrovni: 287 700 EUR
Opatření A – Aktivity pro podporu budoucích žadatelů o grant s cílem nalezení
vhodného partnera z Norska
‐ Kontaktní seminář
‐ Výzva pro bilaterální fond
Opatření B – rozvoj bilaterálních vztahů příjemců realizovaných projektů
Oprávnění žadatelé:
‐ organizace zřizované/zakládané organizačními složkami
(zřizované/zakládané příspěvkové organizace MZ ČR);

státu

‐ nestátní zdravotnická zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotní
péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
‐ organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi (zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů);
‐ nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti podle
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění
pozdějších předpisů, občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a církevní právnické
osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských
společnostech, ve znění pozdějších předpisů)

